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Α Π Ο  Π Α  Κ Α  

 
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 24/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο 
 

Αξηζ. Απόθαζεο : 150/2020                                  
 
                                                                                             
                                                                                 Π Δ Ρ Η Ι Ζ Φ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Δμνπζηνδόηεζε δηθεγόξσλ Γήκνπ ζην 
Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν Αζελώλ (ππόζεζε 
πξνζθπγήο σηεξίνπ Καξάληνπ θαηά Γήκνπ 
γηα επηβνιή ηέινπο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ)» 

 
ηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 8 ηνπ κήλα Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 9.30 π.κ. 
ζπλήιζε ζε  θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΛΠ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) θαζώο θαη απηέο ηεο αξηζ. 
40 εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο 
δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 14527/25/3-7-2020 έγγξαθε 
πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε 
λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο 
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :     



  
ΠΑΡΟΛΣΔ 
 

1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο  2) Σάθαο Ζιίαο, Αληηπξόεδξνο 3) 
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο 4) Παπαθώζηα Αλζή 5) Σνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο 
6) Γξεηδειηάο Παληειήο θαη 7) εξεηάθεο Ληθόιανο, κέιε. 

 
ΑΠΟΛΣΔ  
 
1) Κπεξδέζεο ππξίδσλ θαη 2) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, 

αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ, έρνληαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Πξόεδξν ηεο 
Ο.Δ. Αληί ηνπ πξώηνπ παξέζηε, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 2 ηνπ 
Λ. 3852/10, όπσο ηζρύεη, ην  αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο 
ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ «Λέα Φηιαδέιθεηα Λέα Υαιθεδόλα Πνιηηώλ Πνιηηεία» 
θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ. 
 

 
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνύκελνο ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Θπξίεο θαη Θύξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 13960/29-6-2020 εηζήγεζε ηνπ Λνκ. πκβνύινπ 
ηνπ Γήκνπ θ. Κελ.Παπαδεκεηξίνπ επί ηνπ ζέκαηνο:  
 
ΘΔΚΑ: –ΓΗΑΒΗΒΑΖ ηεο αξηζκ. πξση. 13275/22.6.2020 ΓΛΦ-ΛΥ Θιήζεο 

ηνπ Κνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ (αξ. Θιήζεσο 
: ΘΙ 9516/2020 θαη κε Αξ. Δηζαγσγήο ΠΡ 10772/24.10.2017) κε 
νξηζκό δηθαζίκνπ ηελ 20.7.2020 θαη κε αξηζκό πηλαθίνπ 12 επί ηεο 
από 20.10.2017 Πξνζθπγήο ηνπ ΚΑΡΑΛΣΟΤ ΧΣΖΡΗΟΤ θαηά ηνπ 
ΓΦΥ θαη θαηά ησλ: ππ΄αξηζκ.: α) ηεο ππ’ αξηζ. 518/13-7-2017 
απνθάζεσο ηνπ Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθώλ θ.ιπ. επηβνιήο ηειώλ 
θνηλνρξήζησλ ρώξσλ –ΙΖΦΖ ΑΠΟΦΑΖ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΉ 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ γηα εληνιή-πιεξεμνπζηόηεηα εθπξνζώπεζεο από ηε Λ.Τ 
ΓΛΦ-ΛΥ ζηελ νξηζζείζα δηθάζηκν θαη απόθξνπζε ηεο πξνζθπγήο – 
ΓΗΑΒΗΒΑΖ ζηε Λ.Τ ΓΛΦ-ΛΥ ζηνηρείσλ θαη απόςεσλ ηεο 
αξκνδίαο Τπεξεζίαο Οηθνλνκηθώλ επί ηεο ππό θξίζε πξνζθπγήο 
θαζώο θαη Πξαθηηθό επί ηνπ αηηήκαηνο ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο 
ηεο δηαθνξάο, γηα ηελ εκπξόζεζκε πξνζθόκηζε απηώλ ζηε 
Γξακκαηεία ηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

 
ρεη. ε ππ΄αξηζκ. πξση. 26001/25.10.2017 από 20.10.2017 Πξνζθπγή ηνπ 

ΧΣΖΡΗΟΤ ΚΑΡΑΛΣΟΤ ηνπ Αλαζηαζίνπ ελώπηνλ ηνπ Κνλνκεινύο 
Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ(κεηά αίηεζεο ζπκβηβαζηηθήο 
επίιπζεο ηεο δηαθνξάο) θαηά:  

                    1) ηνπ Γήκνπ Φηιαδέιθεηαο – Υαιθεδόλνο,  
                    2) ησλ ππ΄αξηζκ.: α) ηεο ππ’ αξηζ. 518/13-7-2017 απνθάζεσο ηνπ 

Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθώλ επηβνιήο ηειώλ ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ 
θαη ηζόπνζνπ πξνζηίκνπ απζαίξεηεο ρξήζεο, πνζνύ (1958,60 ρ 2 ) 
3.917,20 επξώ θαη β) ηεο ππ’ αξηζ. 519/13-7-2017 απνθάζεσο ηνπ 
Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθώλ επηβνιήο ηειώλ ρξήζεο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ 
θαη ηζόπνζνπ πξνζηίκνπ απζαίξεηεο ρξήζεο, πνζνύ (1750 ρ 2) 3.500 
επξώ. 

                   3) ησλ ππ΄αξηζκ. : α) 115 κε αξ.πξση. 17708/13.7.2017 πνζνύ 
1958,60 επξώ θαη 116 κε αξ.πξση. 17709/13.7.2017 πνζνύ 
1958,60 επξώ  θαη β) 55 κε αξ.πξση. 17705/13.7.2017 πνζνύ 



1750 επξώ θαη 54 κε αξ.πξση. 17707/13.7.2017 πνζνύ 1750 
επξώ απνζπαζκάησλ εγγξαθώλ βεβαησηηθνύ θαηαιόγνπ.- 

                   4) Σεο α) από 27.4.2017 κε αξηζ. Πξση. 
1020/16031/09/4.5.2017 έθζεζεο αξρήο ηνπ αξρ/θα Γεκεηξίνπ 
Βηδάιε ηνπ Α.Σ Λέαο Φηιαδέιθεηαο, θαη β) αξηζ. Πξση. 
1262/27.7.2017 έθζεζεο ειέγρνπ ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ 
ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, θαη  

                    5) Θάζε άιιεο πξνγελέζηεξεο ή κεηαγελέζηεξεο ζπλαθνύο 
πξάμεο ή παξάιεηςεο. 

          -----------------------------------------------…-------------------------------
----------- 

 
                   ηηο 22.6.2020 κνπ ρξεώζεθε από ηελΠξντζηακέλε ηεο Λνκηθήο 

Τπεξεζίαο  ζπλάδειθν Ε. Γξόζνπ ε ππ’ αξηζκ. πξση. 13275/22.6.2020 
ΓΛΦ-ΛΥ Θιήζε ηνπ Κνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ 
Αζελώλ (αξ. Θιήζεσο : ΘΙ 9516/2020 θαη κε Αξ. Δηζαγσγήο ΠΡ 
10772/24.10.2017) κε νξηζκό δηθαζίκνπ ηελ 20.7.2020 θαη κε 
αξηζκό πηλαθίνπ 12 επί ηεο από 20.10.2017 Πξνζθπγήο (κεηά 
αηηήζεσο ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο) ηνπ ΚΑΡΑΛΣΟΤ 
ΧΣΖΡΗΟΤ θαηά ηνπ ΓΦΥ θαη θαηά ησλ: ππ΄αξηζκ.: α) ηεο ππ’ αξηζ. 
518/13-7-2017 απνθάζεσο ηνπ Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθώλ θ.ιπ. 
επηβνιήο ηειώλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ –ηελ νπνία θαη παξέιαβα ζηηο 
25.6.2020. 

 
ηελ ελ ιόγσ πξνζθπγή ηνπ, πνπ όπσο πξνθύπηεη από ηελ Πξάμε  

Θαηάζεζεο  ζηε Γξακκαηεία ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ 
Αζελώλ απηή θαηαηέζεθε ζηηο 24.10.2017 κε Αξηζκό Δηζαγσγήο 
ΠΡ 10772/24.10.2017 θαη Θσδηθό WEB: 1798461727, ν θ. 
Καξάληνο, ζσξεπηηθά ζπκπεξηιακβάλεη θαη αίηεκα ζπκβηβαζηηθήο 
επίιπζεο ηεο δηαθνξάο, δεηώληαο πξν ηεο ζπδεηήζεσο ηεο 
πξνζθπγήο ηνπ από ην Γηνηθεηηθό Πξσηνδηθείν Αζελώλ λα ιπζεί ε 
δηαθνξά από ηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 32 Λ.1080/80. 

 
                   αο δηαβηβάδεηαη αληίγξαθν ηεο αλσηέξσ Θιήζεσο κεηά ηεο 

ζπλεκκέλεο Πξνζθπγήο θαη ελ όςεη ηεο δηθαζίκνπ ηεο 
20.10.2020 θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο – δηαβίβαζεο από ηε Λ.Τ.ΓΛΦ-
ΛΥ ζηε Γξακκαηεία ηνπ αξκνδίνπ Γηθαζηεξίνπ ηνπ ζρεηηθνύ 
θαθέινπ κεηά ησλ ζηνηρείσλ θαη απόςεσλ ηεο Τπεξεζίαο 
παξαθαιείζζε όπσο: 

 
                  Α) Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ ΓΛΦ-ΛΥ ιάβεη ηελ ζρεηηθή 

απόθαζε εληνιήο θαη πιεξεμνπζηόηεηαο ζηνπο δηθεγόξνπο επί 
παγία αληηκηζζία ηνπ ΓΛΦ-ΛΥ (Ε. Γξόζνπ, Κελέιαν 
Παπαδεκεηξίνπ & Υξπζόζηνκν Υήην-Θηάκν) λα παξαζηνύλ από 
θνηλνύ ή θαηά κόλαο, εθπξνζσπώληαο ην Γήκν, θαηά ηελ 
νξηζζείζα δηθάζηκν ηεο 20.7.2020 ελώπηνλ ηνπ 30νπ Κνλνκεινύο 
Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ θαη απνθξνύζνπλ ηελ κε 
αξηζκό πηλαθίνπ 12 θαη από   20.10.2017 Πξνζθπγή (κεηά 
αηηήζεσο ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο) ηνπ ΚΑΡΑΛΣΟΤ 
ΧΣΖΡΗΟΤ θαηά ηνπ ΓΦΥ θαη θαηά ησλ: ππ΄αξηζκ.: α) ηεο ππ’ αξηζ. 
518/13-7-2017 απνθάζεσο ηνπ Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθώλ θ.ιπ. 
επηβνιήο ηειώλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλή ζε θάζε κεη΄αλαβνιήλ ηαύηεο 
ζπδήηεζε ππνβάιινληαοθάθειιν κε ζηνηρεία – απόςεηο θαη 
ππόκλεκα.  

 



                 Β) Ζ αξκόδηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία, επεηγόλησο θαη ην αξγόηεξν 
έσο ηελ 11/7/2020, λα δηαβηβάζεη ζηε Λ.Τ ΓΛΦ-ΛΥ ηα ζηνηρεία 
θαη ηηο απόςεηο ηεο επί ηεο πξνζθπγήο θαζώο θαη Πξαθηηθό επί 
ηνπ αηηήκαηνο ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο, γηα ηελ 
εκπξόζεζκε πξνζθόκηζε απηώλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Γηθαζηεξίνπ 
θαη ηε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ ππνκλήκαηνο απόθξνπζεο ηεο 
πξνζθπγήο ηνπ αληηδίθνπ. 

 
 
Γηα ηπρόλ πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο  – ζπλεξγαζία, είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο. 

 

 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ 
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 24/2020 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηελ 
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
Ζ Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 72 παξ. 1ηγ θαη 2 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), όπσο αληηθαηαζηάζεθε 
από ην άξζξν 3 παξ. 1ηε θαη 2 ηνπ Λ. 4623/19 θαη όια ηα ζρεηηθά κε ηελ ππόζεζε 
ζηνηρεία θαη έγγξαθα 

 
Α π ν θ α ζ ί δ ε η   νκόθσλα 

 
Παξαπέκπεη ηελ ππόζεζε ηεο πξνζθπγήο ηνπ θ. σηεξίνπ Καξάληνπ θαηά ηνπ 
Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Υαιθεδόλαο γηα επηβνιή ηέινπο θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, 
ε νπνία εθδηθάδεηαη ζηηο 20.7.2020 ελώπηνλ ηνπ 30νύ Κνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ 
Πξσηνδηθείνπ Αζελώλ, ζηελ ζπγθξνηεζείζα κε ηελ αξηζ. 238/2019 απόθαζε 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ επηηξνπή ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο θνξνινγηθώλ δηαθνξώλ θαη 
ακθηζβεηήζεσλ έηνπο 2020, αξκόδηαο γηα ηε βεβαίσζε ή αλαγλώξηζε θνξνινγηθήο 
απαιιαγήο ή κεηώζεσο νπνηνπδήπνηε απηνηεινύο θόξνπ, ηέινπο, δηθαηώκαηνο, 
εηζθνξάο, αληηηίκνπ πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη πξνζηίκνπ κεηαμύ Γήκνπ ή ζπλδέζκνπ 
Γήκσλ θαη θνξνινγνπκέλσλ, πξνθεηκέλνπ ε αλσηέξσ επηηξνπή λα επηιεθζεί ηεο 
ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο ηεο δηαθνξάο κεηαμύ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ πξνζθεύγνληνο θ. 
.Καξάληνπ, όπσο δεηεί θαη ν ηειεπηαίνο ζηελ πξνζθπγή ηνπ, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Λ.1080/80, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ. 8 ηνπ 
άξζξνπ 7 ηνπ Λ. 2307/1995 θαη ην άξζξν 18 ηνπ Λ.4456/2017. 
 
 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 150/2020 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 
Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΚΔΙΖ 

(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

 
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
 

ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
 
 
 



 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ Τπεύζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ  
 

            Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 

Δζσηεξηθή Γηαλνκή : 
 

1. Απηνηειέο Σκήκα  Λνκηθήο Τπεξεζίαο 
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Αληηδήκαξρν Οηθ. Τπεξεζηώλ 
4. Γ/λζε Οηθ. Τπεξεζηώλ (θ. Κ.Ιεβεληάθε, Πξόεδξν Δπηηξνπήο Φνξνινγηθώλ 

Γηαθνξώλ) 
5. Σκήκα Δζόδσλ θαη Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο 
6. Απηνηειέο Σκήκα Γεκ. Αζηπλνκίαο 
7. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
8. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  

 
Θνηλνπνίεζε: 
 
-Δλδηαθεξόκελν θ. σηήξην Καξάλην, Ι.Γεθειείαο 132Β-Λέα Φηιαδέιθεηα 

 


